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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 29 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 30 §
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kati Harjunpää ja Veli-Matti Ojaluoma.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.2019–30.4.2019
Hyvltk 10.9.2019 § 31
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on
tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen
lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko
vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12. (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4)
Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan
tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin ja hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja
niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen määrärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan
nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kahdeksan kuukauden toteutumaprosentti saisi olla
33,3 %, mikäli tuotot ja kulut kirjataan ko. kuukaudelle, jolle tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat lisiä lukuun ottamatta sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat. Palvelujen ostoissa vastaavasti laskut kirjautuvat kirjanpitoon tositepäiville.

Tulosyksiköiden tavoitteet ja poikkeamat
Tiliryhmätaso 4 mukaisen toteutumaraportin liite mukaan hyvinvointipalvelujen
toteutumaprosentit ovat seuraavat: toimintatuotot 34,40 %, toimintakulut 32,4 % ja
toimintakate 31,8 %.
Tasaisella toteutumalla vuoden 2019 talousarvioon kirjatut tuotot ja kulut ovat
toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta arvioi toteutumaraporttien perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen riittävän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Hyvltk 10.9.2019 § 32
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2019 § 11 hyväksynyt tarkastuslautakunnan 8.5.2019 § 35 ehdotuksen ja päätti, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi ja että kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen vuoden
2019 talousarviokäsittelyä.
Hyvinvointilautakunnan osuus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta on
seuraava:
Hyvinvointilautakunta sai arvioksi tavoitteiden toteutumisesta 4/4. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset ovat seuraavat:
 Asio-tilavarausohjelmaa ei ole vielä saatu kunnolla hyödynnettyä ja varaajien ohjeistus on puutteellista. Tarkastuslautakunta kysyy, että mitä toimenpiteitä tämän osalta on suunniteltu ja millä aikataululla tilavarausohjelma
saadaan kunnolla hyödynnettyä?
 Mobiilisovelluksen mahdollinen hankinta ulkoilukäyttöön jäi toteutumatta.
Tutkitaan vielä mahdollisuutta siitä, miten kunnan internetsivuilla oleva
karttaohjelma voitaisiin hyödyntää ulkoilussa ja patikkareiteillä. Tarkastuslautakunta kysyy, millainen suunnitelma ja aikataulu tämän osalta on?
 Vapaa-aikatoimen henkilövaihdokset ja tilojen ahtaus ovat aiheuttaneet
haasteita. Tarkastuslautakunta kysyy, onko vapaa-ajan henkilöstön sekä
tilojen osalta suunnitteilla millaisia ratkaisuja ja /tai parannuksia?

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh.
050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta seuraavasti:
 Asio-tilavarausohjelman käyttöä tehostetaan ja eri tilastointimahdollisuuksia
selvitetään ja ensi vuoden alusta lisätään myös uusi liikuntahalli Asion piiriin. Asio-tilavarausohjelmaan voidaan littää automaattinen vastaus, jossa
on liitteenä esimerkiksi varatun tilan pelastussuunnitelma ja tilan käyttöohjeet.


Isonkyrön patikkareitistö löytyy Isonkyrön kunnan internet-sivujen kartasta.
Käytettäessä karttaa kännykällä käyttäjä näkee sijaintinsa kartalla, jos käyttäjä on myöntänyt luvan sijaintinsa käyttämiseen. Sijaintitiedot hyväksymällä
reitistön löytäminen ja seuraaminen onnistuu nykyisellä karttapohjalla. Le-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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vähdyspaikat, kuten laavut näkyvät kartalla, mutta niistä ei vielä löydy lisätietoja. Vuoden 2020 aikana päivitetään reittien ja laavujen kuvaukset, jolloin ne
löytyvät myös kunnan internet-sivuilta. Uudistuksen myötä käyttäjä pystyy
tarkemmin selvittämään tietoja reitistä tai laavuista ”klikkaamalla” kohdetta,
jolloin kohteen tekstiä ja kuvia sisältävä kuvaussivu aukeaa kunnan sivustolta. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi hakea niitä suoraan kunnan sivustolta, ja sitä
kautta tarkastelemaan karttapohjaa. Kohteiden tietojen päivittäminen pitäisi
tehdä vuosittain, jotta ne pysyvät ajankohtaisina.
Patikkareitistö ja urheilupaikat löytyvät myös lipas.fi tietokannasta. Kyseisestä
tietokannasta ne siirtyvät automaattisesti esimerkiksi retkikartta.fi palveluun
(jos jakamiseen on annettu kunnalta lupa), jota patikoijat yleisesti käyttävät
vaellusreittien suunnitteluun ja reiteillä navigointiin. Tietojen jakaminen kyseiseen yleispalveluun on järkevää, koska se tuo mahdollisesti lisää retkeilijöitä
kunnan ulkopuolelta. Kuvitteellisessa tilanteessa esimerkiksi käyttäjä Seinäjoelta lähialueilta sopivia retkikohteita, jolloin ainoastaan kunnan sivustolla
olevat reitit jäävät todennäköisesti löytymättä.
Tällä hetkellä lipas.fi tietokannassa ei ole lupaa tietojen jakamiseen. Selvitetään lupa-asia ja pyritään myöntämään lipas.fi -palvelulle lupa julkaista Isonkyrön kunnan patikkareitistö käytettäväksi esimerkiksi reittikartta.fi tai vastaavassa palvelussa mahdollisimman nopeasti.
 Tila-asioissa selvitystyöt käynnissä, tekninen toimi on tehnyt suunnitelman
Nuppulan tilojen saneerauksesta (teknisessä lautakunnassa 10.9.2019) ja
kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja on kartoittanut myös muita mahdollisia
tilaratkaisuja.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh.
050 466 4120

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2022
Hyvltk 10.9.2019 § 33
Lautakunnille on annettu kunnanhallituksen kokouksessaan 17.6.2019 § 98 hyväksymät talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2020–2022.
Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden
edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat, jotka maksavat
enemmän kuin 10 000 euroa ja joiden käyttöikä on pidempi kuin kaksi vuotta.
Hyvinvointilautakunnan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettävä
talousarvio käsittää kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteet.
Tukipalveluista ei ole saatu vielä vuoden 2018 sisäistä kustannuksia, joten sisäiset
kustannukset on huomioitu vuoden 2017 talousarvion mukaan.
Talousarvio ei sisällä arviota Isokyrö Areenan tuotoista ja kuluista.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466
4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen talousavioesityksen tavoitteineen
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖRESURSSIEN LISÄTARVE HYVINVOINTIPALVELUISSA / ORGANISAATIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyvltk 20.9.2018 § 27

Vapaa-aikaohjaajan toimen muuttaminen nuoriso-ohjaajaksi ja liikunnanohjaajan
toimen perustaminen.
Vapaa-aikaohjaaja jää 24.9.2018 opintovapaalle. Vapaa-aikaohjaajan tehtäviä
jaetaan kahdelle määräaikaiselle osa-aikaiselle (50%) sijaiselle, joista toinen hoitaa nuorisoasioita ja toinen vastaa liikunnasta. Vapaa-aikaohjaan suuren työtehtävien määrän vuoksi resursseja tarvitaan lisää, etenkin uuden liikuntahallin tullessa toimintaan. Tehtäväjaolla pyritään tehostamaan hyvinvointipalveluiden toimintaa ja samalla lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.8.2019 alkaen
-

vapaa-aikaohjaajan nimike muutetaan nuoriso-ohjaajaksi ja

-

perustetaan liikunnanohjaajan toimi.

Liikunnanohjaajan toimenkuvaan sisältyisi yhteistyö järjestöjen ja liikuntaseurojen
kanssa, salivuorot (jako, laskutus ja seuranta), erityisryhmien liikunnanohjaus ja
organisointi ja osallistuminen uimahallin uinninvalvojan tehtäviin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 13.3.2019 § 12

Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Tehtäväalueella hyvinvointipalvelut on lause, jossa hyvinvointilautakunta velvoitetaan tekemään 1.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle
selvitys liikunnanohjaajan ja nuoriso-ohjaajan toimenkuvista, ottaen huomioon koko
kunnan vapaa-aikatoiminnan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Syyskuusta 2018 alkaen, kun vapaa-aikatoimenjohtaja jäi opintovapaalle, on tointa
hoidettu kahden osa-aikaisen henkilön toimesta ja todettu, että jako nuorisotoimeen
ja liikuntatoimeen on tarpeellinen. Jotta lakisääteinen nuorisotoimi ja liikuntatoimi
kunnassa saataisiin laadukkaasti hoidettua, tulee kumpaankin tulevaisuudessa satsata enemmän henkilöresursseja.
Asiaa on työstetty lautakunnan puheenjohtajan ja työntekijöiden yhteispalaverissa ja
esitelty johtoryhmälle.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen, puh.
050 466 4120.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:

1.

1.8.–31.12.2019 väliseksi ajaksi palkataan määräaikainen liikunnanohjaaja.

2.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle pyydetyn selvityksen toimenkuvista ja ehdotuksen hyvinvointipalvelujen uudesta organisaatiomallista.
Esityksessä on huomioitu koko kunnan hyvinvointipalvelujen henkilöresurssit,
ensi vuonna eläköityvän kulttuurisihteerin työjärjestelyt sekä kohdassa yksi
mainitun liikunnanohjaajan palkkaamisen ja käyttöön otettavan tiimityömallin,
liitteet 1 ja 2.

Hyvinvointipalvelujen organisaatio uudistettaisiin esitetyn mallin mukaisesti vuoden 2020 alusta.
Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelujen organisaatio

Hyvinvointijohtaja
- jonka alaisuudessa toimivat:
-

kulttuurituottaja, joka vastaa kirjastosta ja kulttuurista sekä toimii
tämän tiimin esimiehenä

-

liikuntatuottaja, joka vastaa liikuntatoimesta, sisältäen uimahallin ja
liikuntapaikat jne. ja toimii tämän tiimin esimiehenä

-

nuorisotuottaja, joka vastaa etsivästä nuorisotyöstä sekä perus
nuorisotyöstä ja toimii tämän tiimin esimiehenä

- organisaatiosta ja työnkuvista tarkempi selvitys esitellään kokouksessa
- hyvinvointipalveluiden henkilöstön määrä 1.1.2020 alkaen 10 ½ hlöä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 13.5.2019 § 67
Hyvinvointilautakunnan käsittelyn jälkeen asiaa on esitelty kunnanhallitukselle
15.4.2019. Tämän jälkeen asiaan on tehty jatkovalmistelua kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan toimesta.
Jatkovalmistelussa on päädytty esittämään, että kaikki hyvinvointipalveluiden työntekijät olisivat suoraan hyvinvointijohtajan alaisuudessa. Lisäksi liikuntatuottajan sijasta on päädytty esittämään liikunnanohjaajan nimikettä ja nuorisotuottajan sijasta
nuoriso-ohjaajan nimikettä, jotka kuvaavat tehtävän sisältöä paremmin ja ovat
KVTES:n esimerkkinimikkeiden mukaisia. Alustavia tehtävänkuvia on päivitetty tältä
osin ja ne jaetaan oheismateriaalina. Päivitetty organisaatiokaavio on liitteenä.
Kunnanhallitus on 11.6.2018 § 114 valinnut Pirjo Humalaisen vs. kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajaksi yhden vuoden määräajaksi ja valtuuttanut kunnanjohtajan sopimaan viranhoidon aloituspäivän. Virkamääräyksen viimeinen päivä on tällä hetkellä 5.8.2019. Viranhoito ja organisaatiouudistuksen täytäntöönpano vaatii edelleen viranhoidon järjestelyä määräaikaisena.
Nykyinen vapaa-aikaohjaajan toimi on tarkoitus muuttaa nuoriso-ohjaajan toimeksi.
Vakinainen toimenhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa 2.5.2019. Vakinainen
toimenhaltija on opintovapaalla 24.9.2020 saakka.
Kulttuurisihteerin toimea on hoidettu pitkään osa-aikaisesti. Vakinainen toimenhaltija
on antanut 2.5.2019 suostumuksensa siihen, että nimike muutetaan kulttuurituottajaksi 1.1.2020 lukien.
Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja on toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja työvoiman saatavuuden kannalta perusteltua rekrytoida vakinaisesti jo 1.8.2019 lukien.
Määrärahat sisältyvät tältä osin vuoden 2019 talousarvioon.
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on vastata paremmin kuntalain ja hyvinvointipalveluja koskevien keskeisten erityislakien kunnalle asettamiin tehtäviin ja sitä
kautta luoda paremmat edellytykset isokyröläisten hyvinvoinnille. Kulttuuri- ja liikuntaharrastusten sekä yhteisöllisyyden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja elinikään
koskevia tutkimustuloksia sekä alan erityslakien säännöksiä jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Organisaatiouudistuksen merkittävin välitön kustannusvaikutus on uuden liikunnanohjaajan palkkakulut, joiden arvioidaan sivukuluineen olevan noin 33.500 euroa.
Lisäksi tällä hetkellä kulttuurisihteerin toimea on hoidettu osa-aikaisesti. Kokoaikaisen kulttuurituottajan kustannusvaikutus olisi noin 12.500 euroa. Vapaaaikaohjaajan nimikemuutoksen kustannusvaikutus (ylempi hinnoittelutunnus) on
noin 1.300 euroa. Uudistuksella arvioidaan olevan vähäinen vaikutus laajentuneen
toiminnan aiheuttaviin kuluihin. Näiden vaikutus arvioidaan vähäiseksi, koska toimintaa on tarkoitus tuottaa edelleen kunnan omistamissa tiloissa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Esityksen vaatimat tekniset hallintosääntömuutokset tuodaan erikseen hyväksyttäväksi.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256 ja vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen, puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää:

1) hyväksyä hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti
1.1.2020 ja saattaa uuden organisaation kunnanvaltuustolle tiedoksi,
2) esittää kunnanvaltuustolle, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimike
muutetaan hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien,
3)

valita filosofian maisteri Pirjo Humalaisen
aikatoimenjohtajaksi 6.8.–31.12.2019,

vt.

kirjasto-

ja

vapaa-

4) muuttaa vapaa-aikaohjaajan toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen mukaisesti nuoriso-ohjaajan toimeksi 1.8.2019 lukien,
5) perustaa liikunnanohjaajan toimen ja myöntää täyttöluvan toimeen 1.8.2019 lukien, ja
6) muuttaa kulttuurisihteerin toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen mukaisesti kulttuurituottajan toimeksi 1.1.2020 lukien.

PÄÄTÖS:

Kokouksen kuluessa Jaakko Pukkinen ehdotti, että kohdat 1, 2, ja 3 hyväksytään ja
4, 5 ja 6 kohdat palautetaan jatkovalmisteluun. Erkki Kuusikko kannatti Pukkisen
ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pukkisen ehdotus hyväksyä yksimielisesti ja
koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen palauttaa kohdat 4, 5 ja 6 jatkovalmisteluun sekä
1) hyväksyä hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti
1.1.2020 ja saattaa uuden organisaation kunnanvaltuustolle tiedoksi,
2) esittää kunnanvaltuustolle, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimike
muutetaan hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien,
3)

valita filosofian maisteri Pirjo Humalaisen
aikatoimenjohtajaksi 6.8.–31.12.2019.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kvalt 23.5.2019 § 18

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin, eli kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi hyvinvointipalveluiden uuden organisaatiomuutoksen sekä muuttaa kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajan virkanimikkeen hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien.
_________

Hyvltk 10.9.2019 § 33

Jatkovalmisteluun palautetut kohdat
4) muuttaa vapaa-aikaohjaajan toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen mukaisesti nuoriso-ohjaajan toimeksi 1.8.2019 lukien,
5) perustaa liikunnanohjaajan toimen ja myöntää täyttöluvan toimeen 1.8.2019 lukien, ja
6) muuttaa kulttuurisihteerin toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen mukaisesti kulttuurituottajan toimeksi 1.1.2020 lukien.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466
4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
4) Vapaa-aikaohjaajan opintovapaan sijaiseksi 19.8.2019–30.9.2020 on palkattu
nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Harri Hakamäki, joka vastaa kunnan nuorisotyöstä.
Työsopimus on kokopäiväinen ja määräaikainen.
5) Serina Hemminki on palkattu palkkatuella liikunnanohjaajaksi 2.9.2019 alkaen.
työsopimus on osa-aikainen ja määräaikainen 31.12.2019 saakka. Hemminki suorittaa oppisopimuksella liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteet ja valmistuu liikuntaneuvojaksi. Oppisopimusaika 2.9.2019 – 31.12.2021, palkkatuki jatkuu koko
opintojen ajan.
6) Kulttuurisihteerin sairausloman sijaiseksi 1.8.- 31.12.2019 on palkattu kulttuurituotannon opiskelija Laura Buckman. Työ on osa-aikainen vuoden 2019 loppuun saakka. Buckman vastaa kunnan kulttuurityöstä ja lisäksi työnkuva on monipuolistunut
markkinointitöillä ja matkailun edistämisen työtehtävillä. Kulttuurituottajan toimi julistetaan avoimeksi nykyisen kulttuurisihteerin siirtyessä eläkkeelle vuoden 2020 aikana.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UIMAHALLI PÄRSKEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Hyvltk 10.9.2019 § 34
Uimahalli Pärskeen järjestyssääntöihin toivotaan muutoksia, sillä aikaisempiin sääntöihin
on tullut muutoksia ja aikaisemmat säännöt olivat sivistyslautakunnan hyväksymät. Uusitut
uimahalli Pärskeen järjestyssäännöt liitteenä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy uimahalli Pärskeen järjestyssäännöt.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTA-JÄRJESTÖYHTEISTYÖN TULEVAISUUDEN ASKELEET ETELÄ-POHJANMAALLA
Hyvltk 10.9.2019 § 35
12.8.2019 päivätyllä kirjeellä Järjestömarkkinoiden maakunnallinen koordinaatiotiimi esittää
maakunnan kunnille seuraavanlaisen esityksen kunta-järjestöyhteistyön tulevaisuudesta.
Hyvinvointilautakunnalle jaetaan oheismateriaalina tiedote Kunta-järjestöyhteistyön tulevaisuudenaskeleet Etelä-Pohjanmaalla.
1. Jokaiseen kuntaan nimetään järjestöyhteishenkilö, jonka toimenkuvaan kuuluu kunnan järjestöyhteistyön ja tukitoimien koordinointi.
2. Kunnat järjestävät järjestöille niiden osaamista kehittävää toimintaa, erityisesti
yhdistyshautomotoimintaa, jonka piirissä järjestöjä koulutetaan tulevaisuuden haasteisiin sekä tuetaan ulkopuolisen rahoituksen ja työvoiman hankinnassa. Järjestöyhteishenkilö koordinoi toimintaa.
3. Kunnat järjestävät kansalaisyhteiskunnan toimijoiden käyttöön maksuttomia
kokoontumis-, toiminta-, ja kohtaamistiloja, joissa yhteisöllistä toimintaa voidaan järjestää keskeisellä paikalla, lähellä asukkaiden arkea.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Isonkyrön kunnassa järjestöyhteistyötoiminta kuuluu hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan. Hyvinvointilautakunta päättää
1. Nimetä kulttuuripalveluista vastaava henkilö järjestöyhteistyöhenkilöksi
2. Järjestöyhteistyöhenkilö järjestää ja toteuttaa järjestöjen kanssa yhdessä yhdistyshautomotoimintaa
3. Isonkyrön kunta sitoutuu järjestää kansalaisyhteiskunnan toimijoiden käyttöön
maksuttomia kokoontumis-, toiminta-, ja kohtaamispaikkoja, esim. kirjaston
tietotorilla voi maksutta tälläkin hetkellä kokoontua

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURIPALVELUIDEN KOHDEAVUSTUKSEN SÄÄNTÖMUUTOKSET
Hyvltk 10.9.2019 § 36
Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset myönnetään vuosittain keväällä. Kohdeavustusten sääntömuutoksella varmistettaisiin hakijoiden tasapuolinen asema ja mahdollistettaisiin kohdeavustusten hakeminen myös yksityishenkilöiden tekemän kulttuurityön hyväksi. Uusitut kulttuuripalveluiden kohdeavustuksen avustusohjeet liitteenä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466
4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuripalveluiden uuden avustusohjeen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin niillä muutoksin, että tuen saajan tulee mainita tuen myöntäjä
vähintäänkin kerran julkaisuissaan esimerkiksi tiedotteessa, mainoksissa, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja paikan päällä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN SÄÄNTÖMUUTOKSET
Hyvltk 10.9.2019 § 37
Nuorisopalveluiden kohde- ja perusavustukset myönnetään vuosittain keväällä.
Avustusten sääntömuutoksella varmistettaisiin hakijoiden tasapuolisempi asema.
Uusitut nuorisopalveluiden avustusohjeet liitteenä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466
4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy nuorisopalveluiden uuden avustusohjeen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin niillä muutoksin, että tuen saajan tulee mainita tuen myöntäjä
vähintäänkin kerran julkaisuissaan esimerkiksi tiedotteessa, mainoksissa, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja paikan päällä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSTEN SÄÄNTÖMUUTOKSET
Hyvltk 10.9.2019 § 38
Liikuntapalveluiden kohde- ja perusavustukset myönnetään vuosittain keväällä.
Avustusten sääntömuutoksella varmistettaisiin hakijoiden tasapuolisempi asema.
Uusitut liikuntapalveluiden avustusohjeet liitteenä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen puh.
050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden uuden avustusohjeen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin niillä muutoksin, että tuen saajan tulee mainita tuen myöntäjä
vähintäänkin kerran julkaisuissaan esimerkiksi tiedotteessa, mainoksissa, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja paikan päällä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMIS- JA STIPENDISÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
Hyvltk 10.9.2019 § 39
Hyvinvointipalveluiden palkitsemis- ja stipendisääntöjä on tarkistettu, sillä säännöissä on ilmennyt toisaalta liikaa tulkitsemisen varaa ja toisaalta vanhat säännöt eivät
mahdollistaneet hyvinvointilautakunnan vaikuttamismahdollisuuksia palkitsemisiin.
Uusittuja sääntöjä on yksinkertaistettu ja uusituilla säännöillä pyritään saamaan
useampia kuntalaisia palkitsemisien piiriin. Uusitut hyvinvointipalveluiden palkitsemis- ja stipendisääntöjen muutokset liitteenä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy uusitut hyvinvointipalveluiden palkitsemis- ja stipendisäännöt.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin, niillä muutoksin, että muutetaan jokaiseen hyvinvointilautakunnan palkitsemisien termi kirjoilla Isonkyrön kunnassa isokyröläiseksi. Hyvinvointipalveluiden lautakunta muokataan jokaiseen kohtaan hyvinvointilautakunnaksi.
Kunnon kuntalaisen kohdasta muokataan pois termi kriteerit palkitsemiselle.
Vuoden urheilijan kohtaan mainitaan, että hänen tulee olla isokyröläinen, mutta hän
voi lajinsa/tasonsa mukaan edustaa myös ulkopaikkakuntalaista seuraa. Poistetaan
kohta Suomen Olympiakomitea ry:n jäsenseura.
Vuoden nuori urheilija kohtaan muokataan, että palkitun tulee sitoutua noudattamaan urheilujärjestöjen eettisiä pelisääntöjä ja voimassa olevaa Suomen Antidoping-toimikunnan säännöstöä. Vuoden nuoren urheilijan tulee olla enintään 20vuotias.
Vuoden valmentajan kohtaan muokataan, että isokyröläisen tilalle vaihdetaan henkilö, jotta voidaan palkita myös ulkopaikkakuntalainen isokyröläisiä valmentava henkilö. Poistetaan palkittavien listalta tuomari ja seuratoimitsija. Lisätään, että palkinnon
saajalta edellytetään esimerkillistä toimintaa nimenomaan isokyröläisten parissa.
Muokataan kaikkiin kohtiin, että ehdotukset otetaan vastaan viimeistään vkon 43
loppuun mennessä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hyvltk 10.9.2019 § 40
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

§ 109, 123 /2019
§ 11, 12, 14, 15,16/2019

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Hyvltk 10.9.2019 § 41
1) Kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut järjestävät kahden eri tilaisuuden (itsenäisyyspäiväjuhla ja palkitsemistilaisuus) sijaan yhden yhteisen juhlan itsenäisyyspäivässä. Tapahtumassa jaetaan muun muassa kunnon kuntalainen – palkinto.
2) Tekniset palvelut esittää investointisuunnitelmaa vuodelle 2022 peruskorjauksen
suunnitteluun ja tutkimuksiin. Keskustan valtuustoryhmän 6.9.2018 jättämä valtuustoaloite uimahallin toimintojen kehittämisestä.
3) Tekniset palvelut pyrkii esittelemään teknisen lautakunnan kokouksessa
10.09.2019 Nuppulan kiinteistön remontoinnin kustannusarvion ja esittää ehdotuksensa kiinteistön tulevista toimenpiteistä. Kuntalaisaloite 11.5.2017 nuorille
suunnatusta omasta paikasta odottaa.
4) Tekniset palvelut esittää investointisuunnitelmaa vuodelle 2020 monipuolisten
liikuntapaikkojen suunnitteluun. Kokoomuksen valtuustoryhmän 9.11.2017 jättämä valtuustoaloite monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaa-ajan liikunnan lisäämiseksi.
5) Valtuustoaloite Napuen taistelun muistomerkin 100-vuotisjuhlasta on edennyt
muistovuoden suunnittelutyöryhmän kartoittamiseen ja yhteydenottoihin. Työryhmän ensimmäinen kokous tiistaina 24.9.2019.
6) Voimaa vanhuuteen-koulutukseen ei löytynyt osallistujia Isonkyrön senioriyhdistysten jäsenistä, joten koulutuspäivään 24.9.2019 osallistuvat Isonkyrön
kunnan vapaa-aikaohjaaja Hanna Kujanpää sekä liikunnanohjaaja Serina Hemminki.
7) Isonkyrön kunta haki UNICEF:in lapsiystävällinen kunta -toimintamallin
käyttöönottamista. Ehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 19.8.2019; kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Sirkku Rajamäen sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi johtavan rehtorin.
8) Hyvinvointilautakunnan seuraavat kokoukset tiistaina 29.10.2019 klo 18.30 Kyrö
living Shop & Cafe, Oltermannintie 7, 61500 Isokyrö ja tiistaina 19.11.2019 klo
18.30 Isonkyrön kunnankirjastolla.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 31-41
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa
sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 29-30
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31-41

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

